Załącznik Nr 1 do wniosku

OŚWIADCZENIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jako Podmiot prowadzący działalność
gospodarczą oświadczam, co następuje:
* niepotrzebne skreślić
1) zatrudniam/ nie zatrudniam* co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza
wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę
nakładczą);
2) podmiot spełnia/ nie spełnia* warunki ujęte w definicji „jednego przedsiębiorstwa”
zawarte w artykule 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) lub 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013;
3) znana jest mi treść i spełniam warunki określone w:
a) Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013)*
b) Rozporządzeniu Komisji (UE Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) *
c) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014

4) sporządzam/nie sporządzam* sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o
rachunkowości (w przypadku, gdy podmiot sporządza ww. sprawozdania należy przedłożyć do
Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ich uwierzytelnione przez osobę upoważnioną do reprezentacji
i składania oświadczeń zgodnie z dokumentem rejestrowym, kserokopie za okres ostatnich 3 lat
obrotowych);
5) nie znajduję się/znajduję się* w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu
Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)1 w związku z komunikatem
Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z
09.07.2009, str. 3);
6) nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani likwidacyjne oraz nie został złożony
wniosek i nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani
likwidacyjnego;

1
Przedsiębiorca w trudnej sytuacji (definicja)
Przedsiębiorcą w trudnej sytuacji jest przedsiębiorca, który traci zdolność do konkurowania na rynku, co wyraża się w szczególności zmniejszeniem obrotów przedsiębiorstwa, nadmierną
zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub stratą, wzrostem zadłużenia lub niemożnością uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji, zwłaszcza,
gdy obniżenie zdolności do konkurowania na rynku powoduje, że:





w przypadku spółki kapitałowej - wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego, w tym
wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego,
w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę, w
tym wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku,
są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do objęcia postępowaniem upadłościowym.

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-3 przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada nadmierne
zdolności produkcyjne, następuje wzrost strat, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość zerową.
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7) w okresie poprzedzającym otrzymanie pomocy uzyskałem/nie uzyskałem* pomoc
publiczną, która kumuluje/ nie kumuluje się* z wnioskowaną pomocą i wynosi ……………………;
8) otrzymałem/nie otrzymałem* w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku
pomoc de minimis w wysokości ....................................;
9) podmiot składający niniejszy wniosek był/nie był* karany lub skazany prawomocnym
wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz jest/nie jest* objęty postępowaniem
dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy
10) zobowiązuję się do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez cały okres refundacji
oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na
ubezpieczenia społeczne;
11) zobowiązuję się do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej
refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku rozwiązania umowy o
pracę w tracie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne
lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy
przypadających po ustaniu refundacji;
12) zobowiązuję się do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków w przypadku utrzymania
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na
składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące (a mniej niż 6 m-cy) po upływie
okresu refundacji;
13) zobowiązuję się do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej
refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Urzędu w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na
zwolnione stanowisko pracy. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego
bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych
środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego;
14) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
osobowych dotyczących mojej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach, dla celów związanych
z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa w art. 60c ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami);
15) przyjmuję do wiadomości, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie jeżeli wniosek
lub przedłożone w załączeniu dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe i mimo wezwania nie
przedłożę poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Urząd;
16) jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Rykach otrzymam pomoc publiczną lub pomoc de minimis, zobowiązuję się
wówczas do niezwłocznego złożenia stosownego oświadczenia o uzyskanej pomocy;
17) zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Pracy jeżeli w okresie od
dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rykach
zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku
Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Ponadto oświadczam, że
posiadam wszystkie niezbędne dokumenty wymagane w zakresie prowadzonej działalności w tym
m.in.: koncesje, licencje, zezwolenia, certyfikaty, a także wpisy do stosownych rejestrów.

...........................................................
(data, pieczątka i podpis podmiotu lub osób
uprawnionych do reprezentowania podmiotu)

2

